
 eQ Globaali Yhdyskuntatekniikka ja Energia
Kesäkuu 2015

eQ Rahastoyhtiö Oy - Aleksanterinkatu 19 A, 00100 Helsinki, puh (09) 6817 8700, fax (09) 6817 8766, y-tunnus 0736052-7, www.eQ.fi

Tämä katsaus ei ole kehotus ostaa tai myydä rahasto-osuuksia. Katsauksessa esitetyt tiedot perustuvat kirjoitushetken tietoihin, jotka voivat tai ovat voineet muuttua. eQ
Rahastoyhtiö Oy ei vastaa katsauksessa mahdollisesti olevista virheistä ja niiden käytöstä aiheutuneista vahingoista. Rahaston arvo voi nousta tai laskea ja asiakkaat voivat
menettää rahastoon sijoittamiaan varoja. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta. Asiakkaan tulee aina ennen sijoituspäätöksen tekemistä tutustua rahaston ominaisuuksiin,
kuluihin ja riskeihin, jotka ilmenevät avaintietoesitteestä ja rahastoesitteestä, jotka voi tilata maksutta rahastoyhtiöltä tai osoitteesta www.eQ.fi

PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur 2,5
Rahasto-osuuden arvo 171,67 (30.6.2015)
Salkunhoitaja Esa Saloranta
Vertailuindeksi MSCI World Utilies & Energy

(50/50) Net Return
Aloituspäivä 5.6.2002
ISIN-koodi FI0008806112 (1 K),

FI0008806104 (1 T)
Bloomberg-koodi ICEGUTB FH
Hallinnointi- ja säilytyspalkkio 1,5% pa.
Merkintä-/lunastuspalkkio 1% / 1%
Minimimerkintä 500 eur

Salkunhoitajan kommentti

Rahaston sijoituspolitiikkaa muutettin kesäkuussa. Jatkossa
rahasto sijoittaa maailmanlaajuisesti yhtiöihin, jotka hyötyvät
energiasysteemin muutoksesta kohti matalampaa hiilijalanjälkeä.
Muutos koskee erityisesti painotuksia öljyteollisuudessa.
Öljy-yhtiöt on korvattu aurinko- ja tuulivoimayhtiöillä,
energiatehokkuuteen keskittyvillä teollisuusyhtiöillä, sekä
muuttuvaa energiamarkkinaa palvelevilla teknologiaratkaisujen
toimittajilla. Lisäksi olemme ottaneet mukaan valikoidusti teemaan
sopivaa autoteollisuutta. Yhdyskuntatekniikan paino on edelleen
noin puolet sijoituksista, joskin keskitymme tässä sektorissa
tuotantorakennettaan puhdistaviin sähköyhtiöihin sekä sähkön ja
maakaasun jakelu- ja siirtoverkkoihin. Näin rahasto kattaa
puhtaamman energian kysynnän ja tarjonnan arvoketjun laajasti ja
on siten asemoitu uuden energiasysteemin kasvumahdollisuuksiin
tasapainoisesti eri aikajänteillä.

Kesäkuussa osakemarkkinoita heilutti Kreikan velkakriisin
kärjistyminen, mikä johti kuun lopun lähestyessä laajasti
alavireiseen markikinatunnelmaan. Yhdyskuntatekniikan
yhtiömme, joista valtaosa toimii USA:ssa, seurasivat kseäkuussa
Yhdysvaltojen pitkien korkojen nousevaa liikkettä pääosin
alavireisesti. Rahaston tuotto päätyi miinukselle -7.5% kesäkuun
osalta. Rahaston uuden sijoituspolitiikan mukainen salkku saatiin
valmiiksi kuun loppuun mennessä.




Rahasto sijoittaa varansa pääsääntöisesti energiasektorilla sekä
yleishyödyllisiä palveluja tuottavalla sektorilla toimivien yhtiöiden osakkeisiin
maailmanlaajuisesti. Rahasto pyrkii aktiivisella salkunhoidolla sijoitusten
arvonnousuun pitkällä aikavälillä. 

TUOTTOKEHITYS

RAHASTO INDEKSI

1 kk -7,5 % -6,2 %
3 kk -8,6 % -5,5 %
vuoden alusta 1,3 % 1,7 %
12 kk -6,3 % 1,3 %
3 v p.a. 5,5 % 7,5 %
5 v p.a. 5,5 % 6,8 %
perustamisesta lähtien 71,7 % 62,5 %
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Rahasto
Indeksi

Rahaston volatiliteetti, 1 vuosi 17,7 %
Indeksin volatiliteetti, 1 vuosi 15,1 %
Tracking error 6,4 %

TOIMIALAJAKAUMA

Toimiala Osuus

Yhdyskuntapalvelut 41,7 %
Teollisuus 16,3 %
Informaatioteknologia 14,7 %
Kestokulutustuotteet 14,5 %
Energia 12,7 %

KYMMENEN SUURINTA

Yritys Osuus

General Electric 5,9 %
First Solar Inc 5,2 %
NextEra Energy Inc 4,8 %
Johnson Controls Inc 4,0 %
Schneider Electric SA 3,8 %
Toyota Motor Corp 3,7 %
NXP Semiconductor NV 3,6 %
Spectra Energy Corp 3,6 %
Tesla Motors Inc 3,5 %
Enbridge Inc 3,4 %

MAAJAKAUMA

Yhdysvallat 61,4 % 

Espanja 9,8 % 

Kanada 6 % 

Ranska 4 % 

Japani 3,9 % 

Alankomaat 3,8 % 

Kiina 3,2 % 

Saksa 2,8 % 

Italia 2,8 % 

Britannia 2,4 % 


